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Beantwoording van de vragen over Zorggeld naar winst, zorginstelling in plaats van naar zorg:
Op 26 juni jl. berichtte Pointer over megawinsten van zorgbedrijven, die mogelijk
1
onrechtmatig tot stand komen. Uit het gezamenlijke onderzoek van Pointer, Reporter
Radio en Follow the Money, met gegevens van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen alleen al bij de 97 grootste
zorgorganisaties werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en thuiszorg. Zij
constateren dat deze winsten mogelijk onrechtmatig tot stand zijn gekomen en dat de jaarrekeningen van
deze instellingen zelden worden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro’s aan
zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren.
2
Een van de organisaties op de lijst is in Woerden actief.
De SP maakt zich zorgen over deze praktijken in onze gemeente: terwijl er enorme
tekorten zijn op de zorg wordt er aan de andere kant grof geld verdiend hieraan, dit roept bij onze fractie
vragen op. SP-raadslid Wilma de Mooij heeft daarom de volgende vragen aan het College:
1. Is het College het met de SP-fractie eens dat zorggeld besteed moet worden aan
zorg en niet aan winsten van zorginstellingen?
Indien dit niet zo is, kunt u dit toelichten? Indien u het hiermee eens bent, bent u bereid hier
consequenties aan te verbinden, zoals het als voorwaarde te stellen aan toekomstige contractering
van zorgorganisaties dat geld bedoeld voor zorg aan zorg wordt besteed?
Het college is het eens met uw standpunt dat zorggeld besteed moet worden aan zorg. Indien de gemeente
signaleert dat er buitensporig hoge winsten geboekt worden bij zorgaanbieders, niet nader verklaarbaar
door een efficiënte bedrijfsvoering, dan is dat reden voor de gemeente om dit nader te onderzoeken en
waarbij zorgaanbieders aan mee dienen te werken. Deze bepaling is reeds opgenomen in de huidige
contracten.
2. In de lijst zoals gepubliceerd door Pointer met zorginstellingen die meer dan 10%
winst maken staat een Woerdense zorgorganisatie op de lijst.
• a) In hoeverre betreft dit bedrag in 2017 en 2016 geld dat de gemeente
Woerden heeft betaald om zorg te verlenen? Indien u dit niet weet, bent u
bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?
Onderstaande gegevens zijn bij ons bekend over Psymens

1
2

https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/uitzending-hoge-winst-van-zorgbedrijven
Het betreft PsyMens B.V.
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Psymens
Totale omzet
Aantal unieke cliënten
Woerden
Zorgkosten betaald
door gemeente
Woerden

2016
Niet bekend,
waarschijnlijk
vergelijkbaar met 2017
4

2017
1,5 miljoen

€10.125

€14.244

7

Als achteraf blijkt, dat zorg ten onrechte is gedeclareerd, dan vordert het Inkoop- en Monitoringbureau dit
voor de gemeenten van Utrecht West (o.a. Woerden) terug.
• b) Welke zorg had voor dit geld verleend moeten worden, en in hoeverre zijn
zorgbehoevende mensen hiervan de dupe geworden? Kunt u dit toelichten?
Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad
hierover te informeren?
De zorg die de organisatie levert valt onder de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg (BGGZ/S-GGZ). Inwoners die zijn verwezen naar de betreffende aanbieder ontvangen de zorg die met de
huisarts of verwijzer vanuit Woerden noodzakelijk is bevonden. Er zijn geen signalen dat zorg niet of
onvoldoende wordt geleverd door de zorgaanbieder. Door controles van Inkoop en Monitoring Utrecht West
op rechtmatigheid en doelmatigheid, lokale cliëntervaringsonderzoeken, accountantscontroles en de eigen
administratieve controles wordt voorkomen dat de producten en producten voor de juiste personen worden
gedeclareerd.
3. Pointer heeft alleen de lijst met zorginstellingen gepubliceerd die meer dan 10%
winst maken. Bent u bereid na te gaan hoe dit zit bij de andere zorgorganisaties die
geld ontvangen van de gemeente Woerden zodat inzichtelijk wordt hoeveel geld
voor zorg niet naar zorg gaat, maar naar winsten van zorginstellingen? Kunt u dit
toelichten?
In eerste instantie is de vraag of zorgorganisaties winst maken niet voorliggend. Hoeveel winst een
zorgorganisatie in het verleden heeft gemaakt, wordt bij de huidige inkoopsystematiek en het gunnen van
aanbieders wordt niet meegenomen. Een organisatie kan namelijk om allerlei redenen winst hebben
(opgebouwde reserves voor toekomstige ontwikkelingen, verkoop van vastgoed, bedrijfsovername etc.)
Wat van belang is, dat zorgaanbieders een reële prijs krijgen (niet te hoog en niet te laag) om kwalitatief
goede zorg te leveren. Via de inkoopprocedure worden zorgproducten vastgesteld met een tariefstelling.
Aan de opbouw van tarieven ligt een onderbouwing ten grondslag, waarin passende uitgangspunten voor
o.a. personele, cliëntgebonden, overheadkosten en reële winstmarges zijn verwerkt. Uiteraard wordt er
gehandeld door de gemeente als er signalen van fraude zijn, waardoor bijvoorbeeld kunstmatige winsten
(kunnen) ontstaan.
4. Hoe beoordeelt het College deze bedragen van zorggeld die niet naar zorg zijn
gegaan zoals bekend gemaakt door Pointer in het licht van de tekorten op het
budget voor de Wmo en de Jeugdzorg? Kunt u dit toelichten?
Vanuit de controles blijkt niet dat zorg niet of onvoldoende is geleverd. “Ongeoorloofde” winst, gemaakt in
Woerden is hierdoor niet aannemelijk. Daarnaast is niet duidelijk waardoor de winst gemaakt is. Dit kan ook
afkomstig zijn van eenmalige baten zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen of onroerend goed. De
gecontracteerde organisaties zijn over het algemeen commerciële instellingen met een eigen verdienmodel.
De afgesproken tarieven zijn voor de van de levering van zorg plus kosten van overhead zoals
bedrijfsvoering en huisvesting. De mate waarin een organisatie in staat is deze kosten te drukken, draagt in
belangrijke mate bij in de winst.
5. Deelt u de mening dat met het terugvorderen van dit geld en het tegengaan van
toekomstige winsten een deel van de tekorten in de huidige begroting opgevuld
zou kunnen worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden
te onderzoeken om het geld dat de gemeente heeft betaald voor zorg, maar dat
niet aan zorg besteed blijkt te zijn, terug te vorderen van de zorgorganisaties die
winsten maken met zorggeld van de gemeente Woerden? Kunt u dit toelichten?
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Als blijkt dat inderdaad geld, bedoeld voor zorg, niet op die wijze is besteed, dan wordt dit teruggevorderd.
Op regionaal niveau zijn controleprocessen ingericht om te voorkomen dat dit gebeurt. Uit deze controles
komen ieder jaar signalen voor verder onderzoek. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot
terugvorderingen. Deze terugvorderingen zijn niet voldoende om de tekorten in de begroting op te vullen.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.087130
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Schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) d.d. 12 juli 2019 inzake ‘zorggeld naar winst
zorginstelling in plaats van naar zorg”.
Op 26 juni jl. berichtte Pointer over megawinsten van zorgbedrijven, die mogelijk
onrechtmatig tot stand komen.1 Uit het gezamenlijke onderzoek van Pointer, Reporter
Radio en Follow the Money, met gegevens van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen alleen al bij de 97 grootste
zorgorganisaties werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en
thuiszorg. Zij constateren dat deze winsten mogelijk onrechtmatig tot stand zijn gekomen
en dat de jaarrekeningen van deze instellingen zelden worden gecontroleerd, waardoor
aandeelhouders voor miljoenen euro’s aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren.
Een van de organisaties op de lijst is in Woerden actief. 2
De SP maakt zich zorgen over deze praktijken in onze gemeente: terwijl er enorme
tekorten zijn op de zorg wordt er aan de andere kant grof geld verdiend hieraan, dit roept
bij onze fractie vragen op. SP-raadslid Wilma de Mooij heeft daarom de volgende vragen
aan het College:
1.

Is het College het met de SP-fractie eens dat zorggeld besteed moet worden aan
zorg en niet aan winsten van zorginstellingen? Indien dit niet zo is, kunt u dit
toelichten? Indien u het hiermee eens bent, bent u bereid hier consequenties aan
te verbinden, zoals het als voorwaarde te stellen aan toekomstige contractering
van zorgorganisaties dat geld bedoeld voor zorg aan zorg wordt besteed?

2.

In de lijst zoals gepubliceerd door Pointer met zorginstellingen die meer dan 10%
winst maken staat een Woerdense zorgorganisatie op de lijst.
•

a) In hoeverre betreft dit bedrag in 2017 en 2016 geld dat de gemeente
Woerden heeft betaald om zorg te verlenen? Indien u dit niet weet, bent u
bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?

•

b) Welke zorg had voor dit geld verleend moeten worden, en in hoeverre zijn
zorgbehoevende mensen hiervan de dupe geworden? Kunt u dit toelichten?
Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad
hierover te informeren?

1

https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/uitzending-hoge-winst-van-zorgbedrijven

2

Het betreft PsyMens B.V.

3.

Pointer heeft alleen de lijst met zorginstellingen gepubliceerd die meer dan 10%
winst maken. Bent u bereid na te gaan hoe dit zit bij de andere zorgorganisaties die
geld ontvangen van de gemeente Woerden zodat inzichtelijk wordt hoeveel geld
voor zorg niet naar zorg gaat, maar naar winsten van zorginstellingen? Kunt u dit
toelichten?

4.

Hoe beoordeelt het College deze bedragen van zorggeld die niet naar zorg zijn
gegaan zoals bekend gemaakt door Pointer in het licht van de tekorten op het
budget voor de Wmo en de Jeugdzorg? Kunt u dit toelichten?

5.

Deelt u de mening dat met het terugvorderen van dit geld en het tegengaan van
toekomstige winsten een deel van de tekorten in de huidige begroting opgevuld
zou kunnen worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden
te onderzoeken om het geld dat de gemeente heeft betaald voor zorg, maar dat
niet aan zorg besteed blijkt te zijn, terug te vorderen van de zorgorganisaties die
winsten maken met zorggeld van de gemeente Woerden? Kunt u dit toelichten?

